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OPINJONI/IttrI

Il-Ġimgħa 19 ta’ Awwissu 2016

PrOsPerItà
b’ĠustIzzJa
sOċJalI

eDWarD sCICluNa/Ministru tal-Finanzi

Il-lokalità tan-Naxxar
jistħoqqilha ferm aħjar!
Sur Editur,
Qiegħed niktiblek biex
inħeġġek tindaga ftit
x’inhu jiġri fi ħdan il-Kunsill Lokali tan-Naxxar,
speċjalment fir-rigard tasSindku li għandna, Maria
Deguara. Dan huwa kunsill li bħal donnu jgħix fi
stat għalih, waqt li lgħajdut xejn ma jawgura
affarijiet sbieħ.
Xi ngħidu għat-triq Vjal
l-Indipendenza? Kif tawha
t-tarmak? M’hawnx toroq
oħrajn li hemm bżonn aktar minnha li jingħataw
kisja tarmak? U hija kumbinazzjoni li t-tarmak
ingħata quddiem l-appartamenti li għadha kif bniet
is-Sindku, ’il fuq millistabbiliment
tal-May-

pole?
Possibbli l-għoti tat-tarmak lil din it-triq kien prijorità? U l-bankina min
għamilha biswit l-appartamenti? U nistaqsi, nhar ilĦamis, 4 ta’ Awwissu,
krejn daqsxiex jgħabbi lgħamara fil-flattijiet tagħha, triq nofsha magħluqa,
gwardjan ma jeżistix,
għal-fejn?
Jien qiegħed nikteb
għax inħobb lin-Naxxar u
n-Naxxar jistħoqqlu aħjar.
Ferm aħjar.
Nitolbok biex tinvestiga
u tinforma lill-qarrejja
b’dak kollu li qed isir u ma
jsirx fi ħdan il-Kunsill Lokali tan-Naxxar.
ĠENWIN,
In-Naxxar

X’għarukaża

I

l-ġimgħa l-oħra nedejna
d-dokument ta’ qabel ilbaġit bit-titlu ta’ “Prosperità b’Ġustizzja Soċjali”.
Dan id-dokument jagħti
togħma tal-viżjoni tal-gvern,
kif ukoll jitratta suġġett partikolari. Għal din is-sena
ntgħażel is-suġġett ta’ kif ledukazzjoni tista’ tgħin biex
jitnaqqas il-faqar fil-pajjiż.
Ikun hawn min jaħseb li
d-dokument ta’ qabel ilbaġit ikun fih il-baġit innifsu, iżda dan m’huwiex minnu. Ħalli nkun ċar, dan iddokument ma fihx il-baġit
għax dak mhuwiex l-għan
tiegħu. Id-dokument ta’ qabel il-baġit għandu l-għan li
jagħti rendikont tal-qagħda
tal-ekonomija, minn xiex
għaddiet u fejn mistennija
tmur fil-futur. Barra minn
hekk id-dokument iservi ta’
bażi
għall-konsultazzjoni
bejn il-gvern u l-pubbliku.
Dan il-gvern jagħti importanza kbira lill-proċess ta’
konsultazzjoni, proċess li lgvern jieħdu bis-serjetà u
mhux taparsi jikkonsulta
għal għajn in-nies imbagħad
jagħmel
fattieh.
Aħna
qegħdin nikkonsultaw mannies u qegħdin nisimgħuhom sabiex nieħdu inkonsiderazzjoni l-fehma talimsieħba soċjali u tal-pubbliku waqt li nkunu qegħdin
infasslu l-ħidma tal-gvern.
Għax dan huwa gvern li
jemmen li r-riżultati tiegħu
jkunu iktar effikaċi jekk jisma’. Jekk qatt kellna bżonn
prova ta’ dan, nistgħu
niftakru fil-programm elettorali ta’ dan il-gvern. Dan
il-programm, jew kif kemm

Irridu nsostnu l-ekonomija biex inżommu r-rata qawwija
ta’ tkabbir li hija daqstant ta’ ġid għall-pajjiż

il-darba sejjaħnielu, road
map, huwa pjan li qed
jirnexxi għax ġie mfassal
skont ir-rieda tal-poplu,
għax il-konsultazzjoni malpoplu kienet il-bażi fuq xiex
ġie msawwar.
Dak iż-żmien smajna lil
kull sezzjoni tas-soċjetà
Maltija, kemm fis-settur
privat, kif ukoll dak pubbliku, lill-familji, l-għaqdiet, ilpensjonanti u bosta oħrajn.
L-importanza tad-dokument ta’ qabel il-baġit hija
proprju l-fatt li jqanqal diskussjoni. Għalhekk l-ewwel
laqgħa importanti fil-kalendarju tal-gvern qabel il-baġit
hija proprju l-laqgħa malimsieħba soċjali tiegħu fi
ħdan il-Kunsill Malti għallIżvilupp Ekonomiku u
Soċjali.
Matul din il-laqgħa, li
saret lejliet it-tnedija tad-dokument ta’ qabel il-baġit,
sew il-unjins kif ukoll min
iħaddem, taw il-fehmiet
tagħhom dwar kif jaraw lekonomija u fejn huma lperikli li rridu nħejju għalihom għall-futur.
Il-pass li jmiss huwa li
jkollna tliet laqgħat importanti, tnejn f’Malta u waħda
f’Għawdex,
bl-iskop
li
nisimgħu l-fehma tan-nies u
l-familji mill-ibliet u rħula
ta’ Malta u Għawdex. Inħoss
li fil-passat konna nħallu
dan il-proċess wisq għallaħħar u wisq qrib il-baġit u
allura l-għaqdiet, speċjalment il-korpi kostitwiti, kienu jiġu b’shopping list. Illum dawn tgħallmu, u minflok dawn il-listi, qegħdin
iħejju dokumenti mirqumin,

magħmulin bil-ħsieb u li
jkunu mfasslin skont raġunamenti li jrieġu sabiex
jinkuraġġixxu lill-gvern jaddotta l-ideat tajbin. Huwa
fl-interes tal-gvern li jara li
n-nies jintlaqtu b’mod pożittiv minn ideat tajbin li jwasslu għat-tkabbir tal-ekonomija, u kif jiżdiedu l-profitti għall-intrapriżi.
Allura aħna napprezzaw
kull tip ta’ suġġerimenti,
jiġux permezz ta’ ittri, jew
bil-fomm, jew permezz taddiskussjonijiet fuq it-televiżjoni. Dawn aħna niġbruhom
u nixtarruhom biex naraw
kif jistgħu jkomplu jikkumplimentaw il-ħsieb u lviżjoni tagħna. Aħna nemmnu bis-sħiħ fil-kunċett ta’
Prosperità b’Ġustizzja Soċjali, u għalhekk użajna din
il-frażi bħala titlu tad-dokument ta’ qabel il-baġit.
Irridu nsostnu l-ekonomija biex inżommu r-rata qawwija ta’ tkabbir li hija daqstant ta’ ġid għall-pajjiż. Però,
fl-istess ħin se naħsbu f’kulħadd, għax irridu nagħtu
prova u nuru b’mod konkret
fil-baġit li ġej li rridu li
kulħadd igawdi mill-ġid li
qiegħed jinħoloq.
Id-dokument ta’ qabel ilbaġit ippreżentajnieh filjiem ta’ qabel Santa Marija li
huma assoċjati mal-vaganzi
u l-mistrieħ. Nisperaw li
f’dan il-perjodu d-dokument iqanqal interess biex
f’Settembru ntellgħu l-laqgħat ta’ konsultazzjoni u
nżidu r-ritmu fil-proċess li
għandu jwassalna għal nofs
Ottubru meta nippreżentaw
il-baġit għall-2017.

Sur Editur,
B’din l-ittra nixtieq li, kif
jgħid il-Malti, nolqot żewġ
għasafar b’ġebla waħda.
Waħda tajba u l-oħra ħażina
immens.
Nibda biex ngħid prosit
lill-Ministru għal Għawdex
Dr Anton Refalo għaxxogħlijiet li qed jagħmel
għall-Gżira Għawdxija biex
kemm ir-residenti Maltin kif
ukoll turisti barranin iżuruhom u jagħmlu użu misservizzi provduti mill-kumpanija Gozo Channel.
Għar-rigward taċ-Ċittadella, prosit kbira tmur lil
min ħadem fuq dan il-proġett li bih taħsbek li qiegħed
barra minn pajjiżna.
Però, wara ġurnta sabiħa,
fl-aħħar tal-mazzita sibna ż-

żbiba. Irkibna l-vapur tal9.45p.m. u fl-10.00 p.m. li
kienu żewġ vapuri deħlin u
ħerġin bejn Malta flimkien,
Kif wasalna l-Marfa kulħadd niżel biex jirkeb ilkarozza, però b’għaġeb kbir
ta’ kulħadd sibna tliet trakkijiet kbar bit-tiġieġ u riħa
tintenn pesta.
Kulħadd, kemm ir-residenti Malti kif ukoll it-turisti, beda jiġri biex ifittex
jidħol fil-karrozza minħabba
r-riħa insapportabbli li kien
hemm.
Nispera li din il-ħaġa ma
terġax tiġri għax veru
għarukaża li jseħħu dawn laffarijiet tal-mistħija fiżżminijiet tal-lum.
CHARLES MAMO,
Tas-Sliema

Palm żdingat

Sur Editur,
Fil-Biskuttin, li dan laħħar issemma’ għall-proġett ta’ tisbieħ hemm fillieri
ta’ siġar tal-palm żdingati,
b’għadd ta’ weraq mejtin li
tant jikkontrastaw mal-inħawi l-oħra miżmu-min tajjeb mill-konsorzju.

Dan il-palm, li jaf l-oriġini
tiegħu meta ttellgħet l-istatwa ta’ Kristu Re, li tmur lura
għall-Kungress Ewkaristiku
Internazzjonali tal-1932, ma
jaqa’ taħt il-ħarsien ta’
ħadd?
ĠUŻÈ MIZZI,
Il-Kalkara

